
هههذه الوقت, ومنه ذلك في أي فتقول: هنالك للزمان إشارة تستعار وقد
اللصههل, ولههو هههو مكان, وهذا ظرف هناك, هذا قلت: فلن إذا الةية, الن

لكههن للزمههان إشارة لصارت الوقت إلى هناك, تشير فلن مثل: قدم قلت
الكههافرون, الههوقت ذلك في ةيقال: خسر أن علينا اللصل, بقي خلف هذا

وظهر خسرانهم تبين بلى, لكن ؟ وقت كل في خاسرةين الكافرون أليس
رابحههون, ولهههذا أنهههم ةيظنههون العههذاب عليهههم ةينههزل أن قبههل كانوا لنهم

لهههم ظهههر العههذاب بهههم نههزل إذا العلههم, لكههن مههن عنههدهم بمهها فرحههوا
الخسران.  

تؤخههذ السههابقة المههم أحوال في النظر على الحث الةيات هذه فوائد من
علههى وبخهم الله أن الدللة  وجه)) الضرض في يسيروا (( أفلممن: 
السير. عدم
النظههر ةيصههحبه لههم إذا بالقههدم الرض فههي السههير أن أةيضهها فوائههدها ومن

 طيب. )) فينظروا يسيروا (( أفلملقوله:  ةينفع ل فإنه والعتبار
ثمههود دةيههار إلههى السير من اليوم الناس من كثير ةيفعله ما هذا على ةيتفرع
ةيههذهبون ةيعتبرون, بل ول بقلوبهم ةيسيرون ل لكن بأبدانهم ةيسيرون حيث
قوتهم على الدالة القوم آثار على بل القوم مآثر على للطلع هنالك إلى

بههاك, وهههو ةيدخلها أن الدةيار تلك إلى سار من على ةيجوز, الواجب ل وهذا
فل بللاكين تكونللوا لللم ( فإن:  وسههلم عليههه اللههه لصلى النبي  لقول

فل بللاكين تكونللوا لللم ( فإن:  لقههوله التبههاكي ةينفههع  ول) تدخلوها
الولصههف هذا على نفسه ةيوطن لم من فتباكوا, إذن ةيقل  ولم) تدخلوها

ثمههود دةيههار فههي الدخول  في وسلم عليه الله لصلى النبي فيه رخص الذي
ةيههذهبون إنمهها الن ةيههذهبون الههذةين النههاس ةيدخل, وغههالب أن ةيجوز ل فإنه

. حرام وهذا فقط والنزهة للفرجة
ممهها وآثههارا قههوة أشد هو من المم من الكرةيمة: أن الةية هذه فوائد ومن
في وآثاضرا قوة وأشد منهم أكثر (( كانوالقوله:  قرةيش عليه كانت

)). الضرض
كههثرة ول العههدو قههوة ةيعجههزه ل تعههالى اللههه الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن

طيب.  وقوتهم كثرتهم مع أهلكهم تعالى الله العدو, فإن
الزمههن من لمدة ممتدا إهلكهم ةيكون إهلكهم أراد إذا وجل عز الله وهل
عليهللم أضرسلنا (( إنا:  وتعالى تبارك الله ل, قال ؟ عليهم ةيقضي حتى

الههذي ةيعنههي ) المحتظههر) المحتظللر كهشلليم فكانوا واحدة صيحة
من أو خفيفة أعواد من مركب تعرفون كما بحظار, والحظار أرضه أحاط



بسرعة. والهواء الشمس وتأكله النخل سعف
شههيئا عنه تغني ل عدده وكثرة النسان قوة الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
كللانوا مللا عنهللم أغنللى (( فما:  تعههالى اللههه لقههوله اللههه عذاب من

).) يكسبون
بالةيهات الرسهل أرسههل وتعهالى سهبحانه اللههه أن الةيههات هذه فوائد ومن

لصدقه.  على الدللة البينات
فههي تعههالى الله وحكمة بالعباد الله وهما: رحمة فائدتان هذا على وةيتفرع
فعله. 

آةيههات بههدون رسههل إليهههم أرسههل لو تعالى الله فلن بالعباد الله رحمة أما
ةيصههدق أن ةيمكههن ل النسههان ةيطههاق, لن ل بمهها تكليههف ذلههك فههي لكههان

إنههه ةيقههول أن كههاذب كل لمكن لصدقه, وإل على تدل آةيات بدون برسول
رسول. 

لههم الرسههل أرسههل لمها وتعههالى سههبحانه اللههه أن فظههاهرة الحكمههة وأما
نبينهها بههذلك أخههبر كمهها البشر ةيؤمن مثله على ما أعطاهم بل همل ةيتركهم

آتللاه إل ضرسللول بعللث ما الله ( أن:  وسلم آله وعلى عليه الله لصلى
والسلم الصلة عليه الرسول أتيه  والذي) البشر مثله على يؤمن ما
يوم تابعا أكثرهم أكون أن ( فأضرجوا:  قال ولهذا القرآن الوحي هو

اللههه ةيههأذن أن إلههى أو القيامههة ةيههوم إلههى باقية آةية القرآن  لن) القيامة
آةية زمانها, لكن في تنقضي فغالبها الرسل آةيات العالم, أما بفساد تعالى

. باقية الرسول
((لقههوله:  الشك تحتمل ل بينة الرسل آةيات الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن

عههز اللههه شرةيعة ةينشر الذي للعالم ةينبغي أنه ذلك على  وةيتفرع)) بينات
اشههتباه ل بيههن وجههه على إةياها نشره ةيكون أن الناس بين نشرها إذا وجل

بالرسل.  فيه, أول: اقتداء
ةيلقههى ما قبول في أثر لها الطمأنينة لن طمأنينة المخاطب وثانيا: ليزداد

بهه تحصههل وجههه علهى الحههق لهه ةيبين لم إذا النسان به, فإن القيام وفي
طمأنينههة زةيههد إذا لكههن مههتردد وهههو بالحق ةيأخذ أو ةيمشي تجده الطمأنينة

بذلك.  انتفع
 ؟...:  الطالب
وليس ( والنبيقال:  الرسول ؟ هذا قلت أنا هل قلت ما أنا : ل الشيخ
 ). أحد معه

أليههس واحههدة مههرة ةيكههون الهلك أن قلنهها فيكم الله بارك : شيخ الطالب



العههذاب عليهههم أرسههل وتعههالى سبحانه الله عاد المم, ففي بحسب هذا
 ؟... نحسات سبه في

من ةيقولون لنهم العذاب في لهم أمد وتعالى سبحانه الله عاد : ل الشيخ
ةيكههون مهها وألطههف أخف هي التي الرةيح عليهم الله قوة, فأرسل منا أشد

أيللام وثمانيللة ليللال سللبع عليهللم (( سللخرها:  فههأهلكتهم, قههال
)) خاويللة نخللل أعجاز كأنهم صرعى فيها القوم فترى حسوما

ةيوم, تبعا ثاني في بعضهم أول في هلك بعضهم ةيكون المدة, قد هذه في
... الشكل هذا على العقوبة عليهم غيرا. أرسل أو الملجئ من ةيكون لما
العذاب ابتدأ حين من فهي امتدت وإن هذه أن اللصل, وةيقال هو هذا لن

هلك.  من هلك
...:  الطالب
عمههل مسههك واحههد كههل لكههثرتهم أنها وةيحتمل آلت أنها : وةيحتمل الشيخ
شههاقا كههان ولههو معيههن عمل على اعتاد إذا النسان أن به, وتعرف وةيقوم

نعم.  عليه سهل لصار
 ؟... )) الكافرون هنالك (( وخسرقال:  السورة آخر : في الطالب
حههق, معههه ليس مبطل فهو كافر كل أن بيان أن هذا من : الفائدة الشيخ

أحههواله كههل فههي المبطههل كافر, ةيعني فهو الباطل إل ةيقول ل مبطل وكل
معههه ليههس مبطههل الحههق, والكههافر مههن شيء معه ليس كافر, ةيعني هذا

المعنى.  لزةيادة التعبير أةيضا, فاختلف الحق من شيء
ا, كقهول القهراءات اختلف فهي أةيضا ةيكون كما (( ل:  تعهالى اللهه أحيان

أخههرى: قههراءة ) وفههي) تستأنسللوا حتى بيوتكم غير بيوتا تدخلوا
قههراءة: فتثبتههوا؛ ) فههي) فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم (( إنتستأذنوا. 

الثانية.   للقراءة مفسرة هذه القراءة فتكون
التأنيث, بهاء تكون سورة وفي مفتوحة  التاء)) الله (( سنت:  الطالب

؟ هذا في السبب ما
مربوطهة أنهها والقاعهدة مفتوحهة فيهها  التاء)) (( سنت: ةيقول:  الشيخ

الن المعروفة القواعد على ليس العثماني الرسم أن لمفرد, فيقال لنها
ةيرسههم أن ةيجههب هههل اللههه رحمهههم العلمههاء اختلههف توقيفي, وقههد هو بل

الصغار التلميذ ةيلقن أن بين ةيفصل أو ةيجب ل أو العثماني بالرسم القرآن
أقوال:  ثلثة على الكبار أو

كههل علههى العثماني بالرسم إل القرآن ةيرسم أن ةيجوز ل الول: أنه القول
(( إنفتكتب:  العثماني الرسم فعلى الصبيان تعلمه كنت وإن حتى حال



بههالواو, الصلة ) تكتب) موقوتا كتابا المؤمنين على كانت الصلة
وآتللوا الصلللة (( أقيمواللرسههم,  إتباعهها لصههبيا تدرس كنت وإن حتى

العثماني.  الرسم هو هذا لن بالواو والزكاة بالواو  الصلة)) الزكاة
المصههحف رسههم حيههن العثمههاني الرسههم لن ةيجههب ل بههل بعضهههم وقههال

هههذه غيههر علههى العثمههاني الرسههم كههان الههوجه, ولههو هذا على أنه لصادف
الههوقت, فالمسههالة ذلههك فههي كههانت التي القاعدة بحسب لكتب القاعدة
الههوجه, هههذا علههى الوقت ذلك في الرسم أن لصادف لكن توقيفية ليست
أن لبههد نقول حتى مكتوبا ةينزل لم القرآن لن عليه, وذلك القرآن فرسم
لخههر, حيههث مههن تختلههف الرسم مقروء, وقاعدة نزل بل كتب كما ةيكون
الرسههم قاعدة كانت لو أنه اليقين علم نعلم لنا قوي وجه له القول وهذا
في المعروفة القاعدة بمقتضى لكتب العهد ذلك في الوجه هذا غير على
العهد.  ذلك

علههى فههاكتبه للتعلم للصبيان مكتوبا القرآن كان ةيقول: إن الثالث والقول
مصههحف النسههان ةيكتههب ةيعنههي للكبار كان بينهم, وإن المعروفة القاعدة
لههو لنك القولين بين جمع فيه العثماني, وهذا الرسم حسب على فليكتبه
القواعههد لحرفههه, لن العثماني الرسم حسب على للصبي القرآن ترسم
الزكوة, الصههلة مثل: الزكاة فيحرفه, فيقرأ الرسم تخالف ةيدةيه بين التي

جرا, واضح.  الربو, وهلم الصلوة, الربا
بالنسههبة الحاضههرة القاعههدة بمقتضههى ةيكتب أن بأس ل أنه إلى أميل فأنا

بههالمنع القههول ولكههن احتمال فيه لغيره ذلك, بالنسبة في شك ل للمتعلم
. نظر فيه

الرحيههم: الرحمههن اللههه بسههم الرجيههم الشههيطان من بالله : أعوذ القارئ
قرآنلا آيللاته فصلللت كتلاب الرحيللم الرحملن ملن تنزيل (( حم
ل فهللم أكللثرهم فللأعرض ونللذيرا بشلليرا يعلمللون لقوم عربيا

) .) يسمعون
نرجههع اليههوم درسنا نبدأ أن قبل الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

اللههه قههال ؟ إلههى الفوائد, ولصههلنا نكمل أن أجل من الماضي الدرس إلى
مما:  تعالى لل لف مم ((  هه مت لء مم لجا هه هل هس تت هضر لنا يي لب مل هحوا تبا تر لما لف مم تب هه لد من لن تع تملل
تم مل تع مل لق ا لحا مم لو ته هنوا لما تب ته لكا هئون تب تز مه لت مس ؟.    فوائدها أخذنا ) هذه) لي

مما:  الةيههة هههذه فوائد من لل لف مم ((  هه مت لء مم لجللا هه هل هسلل تت هضر لنللا يي لب مل )) بيههان تبا
جعههل أنههه ورحمته, وذلههك الله حكمة ورحمته, إثبات وجل عز الله حكمة
حجة.  ةيبقى ل حتى بينات آةيات الرسل بها تأتي التي الةيات



بههاطل كههان ولههو العلههم مههن عنههدهم بمهها ةيفخرون الكفار أن فوائدها ومن
سبق فيما كان الذي  وهذا)) العلم من عندهم بما (( فرحوالقوله: 
مهها الههدنيا علههم مههن اللههه آتاهم الذةين القوم أولئك بعض فإن الن موجود
المقههوقعين أولئههك علههم مههن خير هي وةيقولون بها ةيفرحون تجدهم آتاهم
الشرةيعة. علماء بهم وةيعنون أنفسهم على
الرسههل بههه جاءت ما رد من البالغ الكرةيمة: التحذةير الةية هذه فوائد ومن

). ) يستهزئون به كانوا ما بهم (( وحاق:  لقوله
آخره.  ) إلى... ) بأسنا ضرأوا (( فلما:  تعالى قال ثم

رأوا إذا للرسههل المكههذبين القههوم أولئك الكرةيمة: أن الةية هذه فوائد من
قهال: الغهرق أدركهه لمها فرعهون ذلهك علهى آمنا, والمثهال قالوا العذاب

)). إسرائيل بنو به آمنت الذي إل إله ل أنه (( آمنت
ل العههذاب بهههم نههزل أن بعههد ةيؤمنههون الههذةين هههؤلء أن فوائههدها ومههن

لمللا إيمانهم ينفعهم يك (( فلملقوله:  شيئا إةيمانهم من ةيستفيدون
)). بأسنا ضرأوا
ل فههإنه واحههدة العباد في وجل عز الله سنة الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن

اللههه عنههد الخلههق أكههرم إن ذلههك, بههل لغيههر أو لفقره أو لغناه أحدا ةيحابي
) .) عباده في خلت قد التي الله (( سنت:  لقوله أتقاهم

كههذب مههن وأن الرسل تكذةيب من الكرةيمة: التحذةير الةية هذه فوائد ومن
مههن السههابقة المم نال ما العذاب, أي من نالهم ما سينالهم فإنه الرسل

العذاب. 
ةيموتهوا أن قبههل المكههذبين لههؤلء الخسههران ظهههور أةيضهها فوائههدها ومههن

الخسههران لهههم تبين البأس جاءهم حين  أي)) هنالك (( وخسرلقوله: 
  )). الكافرون هنالك (( وخسر

آخههره,  إلههى)) الرحيللم الرحمن الله (( بسموتعالى:  تبارك قال ثم
ليست ولكنها الله كتاب من آةية أنها وبينا كثيرا عليها الكلم تقدم البسملة

لبتههداء بههها ةيهؤتى آةيههة هي قبلها, بل التي ول بعدها التي للسورة تابعة آةية
براءة.  سورة عدا ما السور

جعلنا الله, وإنما أسماء من اسم بكل ةيقول: ابتدأ النسان فإن معناها أما
والمفههرد مضههاف مفههرد اسههم لن اللههه أسههماء مههن اسههم بكههل المعنههى
العمههوم, ةيفيههد فههإنه معرفههة إلى مضاف مفرد العموم, كل ةيفيد المضاف

)) تحصوها ل الله نعمة تعدوا (( وإن:  تعالى الله قول إلى تروا ألم
تحصههى, ل كههثيرة لكنههها واحههدة أنههها لقلنا لفظها إلى نظرنا الله: لو نعمة



القاعههدة: كههل هههي للعموم, وهههذه ةيكون أضيف الذي المفرد هذا فيكون
أسماء من اسم قلنا: بكل للعموم, ولهذا مفيد فإنه لمعرفة مضاف مفرد
الله. 

الولصههف فيههها روعي الولى الجللة, لكن للفظ لصفتان الرحيم والرحمن
الجههار هههذا متعلههق الرحمههة, أمهها إةيصههال وهههو الفعههل فيها روعي والثانية

أن ترةيههد كنههت للمقام, فإذا مناسبا مؤخرا وةيقدر محذوف فإنه والمجرور
اختير أي ذلك اختير أقرأ, وإنما قدر الرحيم الرحمن الله بسم فقلت تقرأ
بل الفعههل ةيعمههل الفعههال, ولهههذا العمههل فههي اللصههل لن فعل ةيكههون أن

هههو كمهها شههروط مههن لههها لبههد الفعههل عمل تعمل التي شرط, والسماء
لفائدتين:  متأخرا ةيكون أن اخترنا النحو, وإنما علم في معروف
الله.  اسم بذكر تيمنا الولى الفائدة

حصههرا, فههإذا ذلك كان العامل تأخر إذا الحصر, لنه إرادة الثانية والفائدة
زةيههدا, لههم قلههت: أكههرم لههو غيره, لكههن تكرم ل أكرم, المعنى قلت: زةيدا

بههذكر تيمنهها الولههى لفائدتين: الفائههدة أخرناه غيره, إذن تكرةيم عن ةيمتنع
الحصر,  وجل, والثاني عز الله

ابتههدأ, قلنهها اللههه قائل: بسم قال المقصود, فلو أبين لنه مناسبا وقدرناه
لن أقهرأ, وذلهك اللهه تهبينه: باسهم مها مثهل المهراد تهبين ل لصحيح, لكن

مناسههبا ةيكههون أن اخههتير القههراءة, ولهههذا ولغيههر للقههراءة ةيكههون البتههداء
محههذوف, فعههل, هههو والمجههرور الجههار متعلق أن الن للمقام, والخللصة

للمقام.   مناسب متأخر
" بلله بمللراده أعلللم " اللهالمفسههر:  ) وقال) (( حم تعالى الله قال
الذي أن وسلم عليه الله لصلى رسوله وسنة الله كتاب مع الدب هو وهذا

لول:  تعههالى الله لقول به بمراده أعلم الله قل معناه تعرف ل هف ((  مقلل لت
لس لما مي لك لل ته لل مم تب مل من تع لع تإ مم مس لر ال لص لب مل لد لوا لؤا هف مل لل لوا لك هك تئلل لل مو لن هأ لكللا

هه من لل لع هئو مس ]. 36: ) [السراء) لم
الهتي الهجائيهة الحهروف لههذه معنى ل أنه نعلم قائل: إننا ةيقول قد ولكن
: تعههالى الله قال القرآن, فقد بدللة ذلك السور, نعلم من كثير في توجد

بلسان المنذضرين من لتكون قلبك على المين الروح به (( نزل
لهه الحههروف هههذه بمثل التعبير ةيكون ل العربي ) واللسانمبين) عربي
لههها ةيكههن لههم معنههى, فههإذا لها ما خ ح ج ب قلت: أ ذاته, لو حد في معنى
)) (( والر )) (( والم قوله: (( حم أن قلنا العربي اللسان بمقتضى معنى
ذاتها.  حد في معنى لها ليس أشبهها )) وما



لغههو ل تعههالى اللههه لغههوا, وكلم لصارت معنى لها ةيكن لم إذا هذا على ةيرد
وا, وإنمها ليسهت فيه, فيقال: إنهها أولئهك علهى الحجهة إقامهة المهراد لغ

واحدة, عجههزوا, بآةية ول القرآن بمثل التيان عن عجزوا حيث المشركين
أنههه وةيقولههوا ةيعتههذروا حتى ةيعرفونها ل بحروف أتى هل القرآن هذا أن مع

بحههروف جههاء الجههواب: ل, القههرآن ؟ لنهها معروفههة ليسههت بحههروف جههاء
ةيعرفونها. 

سللوضرة تللرى تكللاد ل " ولذلك:  تعههالى اللههه رحمه السلم شيخ قال
أول مههن وابههدأ"  القللرآن ذكللر وبعللدها إل الحروف بهذه مبدوءة

بعدها أن تجد الحروف بهذه المبدوءة السور آخر إلى تأتي أن إلى البقرة
العههرب معشههر ةيهها أعجزكههم الذي القرآن هذا أن إلى القرآن, إشارة ذكر
إليههه ذهههب الههذي كلمكم, وهههذا منها تكونون التي الحروف هذه من كان
فقههد معنههى لها ليس بأنه القول جدا, وأما واضح الله رحمه السلم شيخ
وجل.   عز الله بكتاب التابعين أعلم جبر بن مجاهد قاله
) قههال) آيللاته فصلللت كتللاب الرحيم الرحمن من (( تنزيل:  قال

)) خللبره (( كتاب )) مبتدأ : " (( تنزيلالمفسر الله رحمه المؤلف
)) آيللاته فصلللت (( كتابقيههل:  لههو أوضههح لكههان بالعكس قيل  ولو"

ول الههذات عههن بههالمعنى ةيخههبر  لنه)) الرحيم الرحمن من (( تنزيل
ول خههبر قههائم قههائم، اللصههل, فتقههول: زةيههد هههذا المعنى عن بالذات ةيخبر
ليس ةيعني وجه له العراب من المؤلف إليه ذهب ما خبر, لكن زةيد تقول

مههؤخر ) مبتههدأ ( كتاب و مقدم الخبر ) هو ( تنزةيل إن قيل لو باطل, لكن
وأبين.  أوضح لكان

وجل, أي: تنزةيههل عز الرب به  ةيعني)) الرحيم الرحمن من (( تنزيل
إلههى إشههارة الكرةيمين السمين بهذةين أتى الرحيم, لكنه الرحمن الله من
وجل.  عز الله رحمة مقتضى من إنزاله رحمة, لن القرآن أن

أخههرى آةية في جاء نعم, كما ؟ الله من ةيقال: تنزةيل أن الممكن من أليس
نههزل القههرآن هههذا أن إلههى )) إشههارة الرحيههم الرحمههن قال: (( مهن لكنه

العباد.  به رحم الله وجل, وأن عز الله رحمة بمقتضى
عههز اللههه أسههماء أشههرف اللههه, مههن أسماء من اسمان الرحيم والرحمن

انفصههل بعض, فههإن عن بعضهما منفصلين وةيأتيان مقترنين وجل, وةيأتيان
العللرش علللى (( الرحمن:  فقههوله الخههر معنههى متضمن واحد فكل

اللههه أن والفعههل, أي الصههفة فيتضمن الرحيم عن منفرد ) هذا) استوى
بهههذه ةيرحههم وتعههالى سههبحانه الواسههعة, وهههو بالرحمههة مولصههوف تعههالى



عباده.  من شاء من الرحمة
تشههمل هنهها الرحيم نقول ) أةيضا) الرحيم الغفوضر (( وهو:  قوله وفي

الرحمههن اجتمههع إذا الرحمههن, أمهها عههن انفههردت لنههها والفعههل الولصههف
الرحمههن جههاءت للفعههل, ولهههذا والرحيههم للصههفة الرحمن كانت والرحيم

المتلء.   ةيقتضي العربية اللغة في الوزن فعلن, وهذا وزن على


